
 101 -111، جلد دوم، ص 1911، پاییز 11علوم اسالهی انسانی، شواره 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 8931 آذر تاریخ دریافت مقاله: 
 8931 دی تاریخ پذیزش مقاله: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکیدٌ

 ای ٍاؾغِ ًمف ثب ازاضی ؾالهت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط حبضط تحمیك انلی ّسف

 فٌبٍضی تحمیك ایي زض هؿتمل هتغیط حبضط تحمیك ًظطی چبضچَة ٍ ثَزُ ؾبظهبًی قفبفیت

 خبهؼِ قسُ، اًتربة ؾبظهبًی قفبفیت ٍاؾغِ هتغیط ٍ ازاضی ؾالهت ٍاثؿتِ هتغیط ٍ اعالػبت

 خْت آهبضی ًوًَِ ثبقس هی اضزثیل اؾتبى اعالػبت فٌبٍضی ٍ اضتجبعبت ازاضُ وبضوٌبى قبهل آهبضی

 ًفط 250 ثب ثطاثط ؾبذتبضی، هؼبزالت یبثی هسل قٌبؾی ضٍـ اؾبؼ ثط تحمیك ّبی گَیِ ؾٌدف

 فٌبٍضی گَیِ 25 اؾتبًساضز پطؾكٌبهِ اظ تحمیك ّبی فطضیِ آظهَى هٌظَض ثِ. اؾت گطزیسُ ثطآٍضز

 پطؾكٌبهِ ٍ( 1993) ٍلفَن ٍ َّی تَؾظ ازاضی ؾالهت پطؾكٌبهِ ،(2003) خىؿَى اعالػبت

 افعاض ًطم اظ اؾتفبزُ ثب تحمیك ّبی فطضیِ. اؾت قسُ اؾتفبزُ( 1992) ؾبٍیط ؾبظهبًی قفبفیت

SPSS  ٍ ًكبى تحمیك ًتبیح. گطفت لطاض تحلیل تدعیِ هَضز ؾبذتبضی هؼبزالت هؿیط تحلیل اظ 

 زاضز ازاضی ؾالهت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط زض ای ٍاؾغِ ًمف ؾبظهبًی قفبفیت زاز

(05/0>p.) 

 .ؾبظهبًی قفبفیت ازاضی، ؾالهت اعالػبت، فٌبٍضی :کلمبت کلیدی

DOI(Digital Object Identifier): 10.6084/m9.figshare.11493792 
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 2، ضُرام بگ زاد1ٌقلعلی کیًمرثی

 ایطاى هغبى، آثبز پبضؼ اؾالهی، آظاز زاًكگبُ هغبى، آثبز پبضؼ ٍاحس زٍلتی، هسیطیت ضقتِ آهَذتِ زاًف 1
 ایطاى هغبى، آثبز پبضؼ اؾالهی، آظاز زاًكگبُ هغبى، آثبز پبضؼ ٍاحس هسیطیت، گطٍُ 2
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 مقدمٍ           
 هٌبثغ اظ گیطی ثْطُ ثب وِ اؾت پَیبیی ٍ ؾبلن ؾبظهبًْبی فؼبلیت ٍ ٍخَز هؿتلعم اهطٍظی خَاهغ خبًجِ ّوِ تَؾؼِ ٍ ضقس

 ضا ذَز اّساف اثطثرف ٍ وبضا نَضتی ثِ ذسهبتی، ٍ تَلیسی ّبی ػطنِ ّوِ زض ذَز، هتؼْس ٍ ؾبظًسُ ذبلك، اًؿبًی

 ّوِ وِ اؾت ازاضی ؾالهت زاضای ظهبًی ؾبظهبى یه [.1] آٍضًس فطاّن ضا خبهؼِ تَؾؼِ ٍ ضقس هَخجبت ٍ ؾبذتِ هحمك

 ٍ لبًًَی ٍ ازاضی ٌّدبضّبی اظ اًحطاف ثتَاًس ٍ ثبقٌس زاقتِ هغلَة عَض ثِ ضا ؾبظهبى اّساف تإهیي لبثلیت آى، هٌبثغ

 ؾبلن، ازاضی ًظبم. ًوبیٌس لحبػ آًْب ضفغ ثطای ضا ٌّگبم ثِ ٍ الظم تساثیط ٍ قٌبؾبیی ٍلت اؾطع زض ضا ؾبظهبًی اّساف هَاًغ

 وٌبض زض اًؿبًی هٌبثغ هثجت اًگیعُ ٍ ذكٌَزی خؿوی، فىطی، آؾبیف ٍ ضفبُ ثِ وِ ثَز ذَاّس قبز ٍ وبضآفطیي ًظبهی

 زاضز تَخِ هٌغمی ؾَزآٍضی ٍ آى وویت ٍ ویفیت ثِ تَخِ ثب ٍ هكتطی ٍالؼی ًیبظ اؾبؼ ثط ذسهت اضایِ ٍ وبال تَلیس

[2.]  

 گطٍُ زٍ زض هیتَاى ضا ػَاهل ایي ولی ثٌسی تمؿین یه زض. زاضًس ًمف ازاضی ؾالهت اضتمبی ٍ تإهیي زض هتؼسزی ػَاهل

 ؾبذتبض اًؿبًی، ًیطٍی لَاًیي، همطضات، هبًٌس ػَاهلی ؾبظهبًی زضٍى ػَاهل. زاز لطاض ؾبظهبًی ثطٍى ٍ ؾبظهبًی زضٍى ػَاهل

 هحیظ ثِ هطثَط وِ قًَس هی قبهل ضا ازاضی ؾالهت افعایف ٍ ازاضی فؿبز ضفغ ثطای هَخَز ًْبزی اثتىبضات ٍ تكىیالتی

 ًظبم ثطای ًبهٌبؾجی قطایظ حصف ثب تَاًس هی ًیع ؾبظهبى ثیطًٍی هحیظ زاذلی، هحیظ ثط ػالٍُ. ّؿتٌس ؾبظهبى زاذل

 ضاّىبضّبی یبفتي خْت ػَاهل ایي قٌبؾبیی. آٍضز فطاّن ضا ازاضی ؾالهت هَخجبت ازاضی ًظبم آؾیت وبّف ٍ ازاضی

 ؾبظهبًی ّط زض ازاضی ؾالهت ؾغح ثَزى پبییي یب ًجَز [.3] ثبقس هی ضطٍضی ازاضی فؿبز حصف ٍ ازاضی ؾالهت افعایف

 ًبٌّدبضیْبی ثطٍظ قغلی، اهٌیت قسى زاض ذسقِ: اظ ثَزًس ػجبضت آى اّن وِ زاضز ّوطاُ ثِ ضا ظیبزی هٌفی پیبهسّبی

 ؾبظهبًی، هٌبفغ ثط فطزی هٌبفغ تمسم وبضوٌبى، زض وبضی اًگیعُ آهسى پبییي فطز، حیثیت ٍ اػتجبض تْسیس ضٍاًی، ٍ ضٍحی

 ضَاثظ ضػبیت ػسم اًؿبًی، هٌبثغ تَؾؼِ فطآیٌس ثِ آؾیت خبهؼِ، ػوَهی اػتوبز تضؼیف ٍ هطزم زض اػتوبزی ثی خَ ایدبز

 ایي اظ هَاضزی ٍ اضظیبثی ًظبم تضؼیف ؾبظهبى، اختوبػی حیثیت قسى زاض ذسقِ اؾترساهْب، زض ؾبالضی قبیؿتِ انَل ٍ

  [.4] لجیل

 زض نسالت ٍ پبؾرگَیی اهَض، اًدبم زض قفبف ٍ ضٍقي ؾبذتبضّبی ًجَز ازاضی، ؾالهت فمساى زلیل تطیي هْن قبیس

 ضفتبضّبی اًدبم ٍ یبثس هی افعایف ازاضی ّبی ودطٍی اهىبى هجْن، ٍ قفبف غیط ازاضی ّبی هحیظ زض. ّبؾت ؾبظهبى

 فؿبز ثب هجبضظُ ّبی قیَُ هؤثطتطیي ٍ وبضآهستطیي وِ وطز ازػب ثتَاى خطؤت ثِ قبیس ثٌبثطایي،. قَز هی تؿْیل آلَز فؿبز

 زض. اؾت ازاضی ؾبذتبض ٍ هحیظ ؾبذتي ضٍقي ٍ ؾبظی قفبف ٍ هجْن ٍ تبضیه فضبی اظ ذطٍج ازاضی، ؾالهت افعایف ٍ

 فؿبز ضس ضاّجطز تطٍیح ٍ نسالت گَیی، پبؾد افعایف قفبفیت، ایدبز زض ضا خسیسی ضٍیىطز اعالػبت فٌبٍضی ضاؾتب، ایي

 اعالػبت فٌبٍضی ثط هجتٌی اثتىبضات اظ اؾتفبزُ ثب ضا قفبف لَاًیي اخطای ثؿیبضی ّبی زٍلت. زّس هی پیكٌْبز ّب زٍلت ثِ

  [.5] زٌّس هی اًدبم اضتجبعبت ٍ

 ثْجَز فبؾس، ضفتبضّبی ثبلمَُ وبّف گطا، انالح ّبی عطح تمَیت ذَة، ؾبظهبى اضتمبء عطیك اظ تَاًس هی اعالػبت فٌبٍضی

 هؿئَلیي ّبی فؼبلیت ثِ ًؿجت قْطًٍساى پیگیطی اهىبى هؿئَلیي، گَیی پبؾد افعایف قْطًٍساى، ٍ وبضوٌبى ثیي ضٍاثظ

 اثتىبضات فؿبز، آهیع هَفمیت وبّف [. ثطای6] زّس وبّف ضا ازاضی فؿبز وبضوٌبى، ضفتبض ثْتط وٌتطل ٍ ًظبضت ّوچٌیي ٍ

 ٍ وٌٌس حطوت قفبف، لَاًیي ؾوت ثِ اعالػبت ثِ زؾتیبثی افعایف ؾوت اظ ثبیس اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ثط هجتٌی

 اثعاضی ػٌَاى ثِ ضا ًَیي ّبی فٌبٍضی وكَضّب، اظ ثؿیبضی. وٌٌس ایدبز ضا وبضوٌبى ّبی فؼبلیت ٍ تهویوبت پیگیطی تَاًبیی

 اظ یىی ػٌَاى ثِ اعالػبت فٌبٍضی ٍالغ زض. زاًٌس هی قفبفیت افعایف خْت زض ّن ٍ اثطثركی اضتمبء خْت زض ّن

 اظ یىی. اؾت ثطذَضزاض هتٌَػی لبثلیتْبی اظ ٍ قَز هی هحؿَة اذیط ؾبلْبی زض وٌٌسُ هتحَل ًَیي فٌبٍضیْبی

 ٍ گطفتِ لطاض ثطزاضی ثْطُ هَضز تَاًوٌسؾبظ یه ػٌَاى ثِ هرتلف ّبی حَظُ زض ٍ ثَزُ قفبفیت ایدبز آى وبضوطزّبی

 اظ ازاضی فؿبز وبّف زض اعالػبت فٌبٍضی ًمف ثطضؾی ثِ ای هغبلؼِ ّوىبضاى، زض ٍ قطیفی. اؾت قسُ قفبفیت ثِ هٌدط

 فٌبٍضی اظ ًبقی زضؾتی اضتمب ٍ پبؾرگَیی ثْجَز اعالػبت، قفبفیت وِ زازًس ًكبى ٍ پطزاذتٌس اعالػبت قفبفیت عطیك

 ّوچٌیي. [4زاضز ] زاض هؼٌی ضاثغِ ازاضی فؿبز وبّف ثب الىتطًٍیىی ذسهبت ٍ وبهپیَتط فىؽ، ٍ تلفي قبهل اعالػبت

 زض فؿبز وبّف ٍ قفبفیت افعایف هَخت وكَضّب زض اعالػبت فٌبٍضی تَؾؼِ وِ زازًس ًكبى تَولی، ًیع ٍ ػجسالْی

 . [7گطزز ] هی زٍلت الساهبت ٍ فؼبلیتْب

 ثب ازاضی ؾالهت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط ثطضؾی حبضط، پػٍّف اظ ّسف قسُ، ثیبى هَاضز ثِ تَخِ ثب ثٌبثطایي

 .ثبقس هی اضزثیل اؾتبى اعالػبت فٌبٍضی ٍ اضتجبعبت ازاضُ هَضزی هغبلؼِ ثب ؾبظهبًی قفبفیت گطی هیبًدی
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 ريش تحقیق 
 ثطضؾی آى ّسف ٍ ثبقس هی ّوجؿتگی ٍ تَنیفی ضٍـ، ًَع لحبػ اظ وبضثطزی، ًَع اظ تحمیك ّسف لحبػ اظ حبضط تحمیك

 ازاضُ وبضوٌبى: هَضزی هغبلؼِ) ؾبظهبًی قفبفیت ای ٍاؾغِ ًمف ثب ازاضی ؾالهت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط

 .ثَز هیساًی ًظط هَضز تحمیك ضٍـ اعالػبت گطزآٍضی ضٍـ لحبػ اظ لصا. اؾت( اضزثیل اؾتبى اعالػبت فٌبٍضی ٍ اضتجبعبت

 .زٌّس هی تكىیل اضزثیل اؾتبى اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ازاضُ وبضوٌبى ضا حبضط پػٍّف خبهؼِ

 هسلیبثی قٌبؾی ضٍـ زض ولی عَض ثِ. گطزیس اؾتفبزُ َّهي ضٍـ اظ هرتلف هٌبثغ ثِ تَخِ ثب ًوًَِ حدن تؼییي ثطای

 :قَز تؼییي قسُ گیطی اًساظُ هتغیط ّط اظای ثِ هكبّسُ 15 تب 5 ثیي تَاًس هی ًوًَِ حدن تؼییي ؾبذتبضی هؼبزالت

 5q<n<15q 

 اؾت. ًوًَِ حدن n ٍ پطؾكٌبهِ( ؾَاالت)  ّب گَیِ تؼساز یب قسُ هكبّسُ هتغیطّبی  تؼساز q آى زض وِ

 زض پطؾكٌبهِ 250 تؼساز ًوًَِ ون تؼساز اظ اختٌبة ثطای. گطزیس اًتربة ًفط 220 ًوًَِ حسالل تؼساز پػٍّف ایي زض

 قس. تَظیغ اضزثیل اؾتبى اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ازاضُ وبضوٌبى هیبى

 اظ ٍ وكَض ذبضج ٍ زاذل زض یبفتِ اًدبم پػٍّكی ؾَاثك ٍ ازثیبت خوؼأٍضی ثطای وتبثربًْبی عطفی اظ پػٍّف ایي زض

 هَضز زض ًتیدِ گیطی ٍ تحمیك ؾَاالت ثب هتٌبؾت یبفتِ ّب اؾترطاج خْت پطؾكٌبهِ، تَظیغ هٌظَض ثِ هیساًی زیگط عطف

 .اؾت قسُ اخطا تحمیك ؾَاالت

 فٌبٍضی ثركی اثط پطؾكٌبهِ ایي هی ثبقس، اعالػبت فٌبٍضی ذهَل زض اٍل اؾتبًساضز پطؾكٌبهِ اؾبؼ ثط تحمیك ایي

 .اؾت ؾَال 25 زاضای ٍ( 2003) خىؿَى اؾتبًساضز پطؾكٌبهِ اظ اعالػبت

. ثبقس هی( 1996) ٍفیلسهي َّی (OHI) ؾبظهبًی ؾالهت اثعاض قسُ انالح ی پطؾكٌبهِ قبهل زٍم پطؾكٌبهِ 

 ثؼس 7 زض( ًْبزی ٍ ازاضی ٍ فٌی) ؾغح ؾِ زاضای ٍ گطزیسُ تْیِ ّوىبضاى ٍ َّی تَؾظ ثبض ًرؿتیي هصوَض پطؾكٌبهِ

 زض گَیِ 44 قبهل ٍ ًْبزی یگبًگی هسیط، ًفَش هٌبثغ، حوبیت زّی، ؾبذت ،(گطی هالحظِ) ضػبیت ػلوی، تبویس ضٍحیِ،

 ًْبزی، یگبًگی ّبی هَلفِ ثطضؾی ثِ وِ ثبقس هی ؾَال44 قبهل هصوَض پطؾكٌبهِ. ثبقس هی لیىطت ای گعیٌِ 5 لبلت

 لیىطت ای زضخِ پٌح همیبؼ اظ اؾتفبزُ ثب ػلوی تإویس ٍ ضٍحیِ هٌبثغ، پكتیجبًی زّی، ؾبذت گطی، هالحظِ هسیط، ًفَش

 .پطزاظز هی( ّطگع ثٌسضت، گبّی، غبلجبً، ّویكِ،)

 ایي. ثبقس هی ای گعیٌِ پٌح ؾَال 16 حبٍی وِ اؾت( 1992) ؾبٍیط ؾبظهبًی قفبفیت پطؾكٌبهِ ًیع ؾَم پطؾكٌبهِ

 پطؾكٌبهِ ایي گصاضی ًوطُ عطیمِ. اًس قسُ هكرم ؾَال تؼسازی ثب وسام ّط وِ ثبقس هی ثؼس زٍ زاضای پطؾكٌبهِ

 ثبظگَ 5 ًوطُ ٍ ؾبظهبًی قفبفیت هیعاى ووتطیي زٌّسُ ًكبى 1 ًوطُ وِ. ثبقس هی  ای زضخِ پٌح لیىطت عیف ثطاؾبؼ

 .اؾت ؾبظهبًی قفبفیت هیعاى ثیكتطیي وٌٌسُ

 پبیبیی ؾَاالت پطؾكٌبهِ ) ثِ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ( .1جديل 

آلفبی  تعداد سًال متغیر

 کريوببخ

 80/0 25 فٌبٍضی اعالػبت

 96/0 44 ؾبظهبًی ؾالهت

 88/0 16 ؾبظهبًی قفبفیت

 

 هتغیطّب، آهبضی تَنیف ثطای. قس اؾتفبزُ اؾتٌجبعی ٍ تَنیفی آهبضی ّبی ضٍـ اظ ّب زازُ تحلیل ٍ تدعیِ هٌظَض ثِ

 ؾبذتبضی هؼبزالت هؿیط تحلیل اظ پػٍّف ایي زض. گطزیس اًدبم هحبؾجِ پطاوٌسگی ٍ هطوعی ّبی قبذم فطاٍاًی تَظیغ

 .اؾت قسُ اؾتفبزُ ّب زازُ تحلیل تدعیِ ثطای
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  یبفتٍ َب

 تحهیالت. اًس ثَزُ( زضنس 70) هطز ًفط 175 تؼساز ٍ( زضنس 30) ظى ًفط 75 تؼساز پطؾكٌبهِ ثِ زٌّسگبى پبؾد ثیي اظ

 ٍ وبضقٌبؾی ًفط 169 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 68  تحهیالت وبضزاًی، ًفط 33 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس13

 تحهیلی هسضن زاضای ًیع( زضنس 3) ًفط 8 ٍ اضقس وبضقٌبؾی ًفط 40 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 16 تحهیالت

 پبؾد اظ زضنس57 ؾي  ؾبل، 30 ظیط ؾي زاضای ًفط 39 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 15 ّوچٌیي. ثَزًس زوتطی

 . ثبقٌس هی ؾبل 40 اظ ثبالتط  ًفط 69 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس28 ؾي ٍ ؾبل 40 تب 30 ًفطثیي 142 یؼٌی زٌّسگبى

  ؾبل، 10 ظیط ؾبثمِ زاضای ًفط 58 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 23 گفت، تَاى هی آهسُ ثسؾت اعالػبت ثِ تَخِ ثب

  85 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 34 ؾبثمِ ٍ ؾبل 15 تب 10 ثیي ًفط 107 یؼٌی زٌّسگبى پبؾد اظ زضنس 43 ؾبثمِ

 ًوطُ یه ؾبظهبًی قفبفیت ٍ ازاضی ؾالهت اعالػبت، فٌبٍضی زض افطاز ًوطُ ذهَل زض. ثبقس هی ؾبل 15 اظ ثبالتط ًفط

 خسٍل زض ضا هتغیط ایي تَنیفی ّبی زازُ ثِ هطثَط اثؼبز ٍ هتغیطّب اظ یه ّط ثطای ٍظًی هیبًگیي ول زض. زاضز ٍخَز ول

 .ًوبییس هی هكبّسُ( 2)

 آهبض تَنیفی هتغیطّبی تحمیك. 2جديل 

 میبوگیه يزوی میبوگیه تعداد متغیر وًع متغیر

 985/3 15/32 250 هالن ؾالهت زاضی

 653/3 896/61 250 ٍاؾغِ گط قفبفیت ؾبظهبًی

 452/3 123/65 250 پیف ثیي فٌبٍضی اعالػبت

 

 فٌبٍضی: گفت تَاى هی P<05/0 احتوبل ؾغح ٍ 32/0 هؿیط ضطیت ثِ تَخِ ، ثب(3 خسٍل) آهسُ ثسؾت ًتبیح ثطاؾبؼ

 ثْجَز ؾبظهبًی ؾالهت ؾبظهبًْب، زض اعبالػبت فٌبٍضی تمَیت ثب یؼٌی زاضز، هؼٌبزاضی تبثیط ازاضی ؾالهت ثط اعالػبت

 .یبفت ذَاّس

 ضطیت هؿیط )تبثیط فٌبٍضی اعالػبت زض ؾالهت ازاضی(  .3جديل

 میبوگیه مربعبت p (ضریب مسیر ) مالک متغیر متغیر پیص بیه

 785/0 008/0 32/0 ازاضیؾالهت  فٌبٍضی اعالػبت

 

 
 زض گبم اٍل ؾبذتبضی هؼبزالت ؾبظی هسل .1 ومًدار

 

 ثیي پیف ثب( ؾبظهبًی قفبفیت) گط هیبًدی ثیي ّوجؿتگی گبم زٍهیي ثطای هؿیط ضطیت ًیع ًوَزاض ٍ خسٍل ظیط زض

 ؾغح وِ قَز هی هكرم ،45/0 هؿیط ضطیت وِ ثٌبثط ًتبیح ثسؾت آهسُ،.اؾت قسُ زازُ ًكبى( اعالػبت فٌبٍضی)

 تبییس اٍل فطضیِ وِ اؾت آى اظ حبوی وِ( P<05/0) ثبقس هی آظهَى زاضی هؼٌی ؾغح اظ ووتط آهسُ ثسؾت زاضی هؼٌی

 .زاضز زاضی هؼٌی تبثیط ؾبظهبًی قفبفیت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی یؼٌی قَز هی
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 (اعالػبت فٌبٍضی افعایف زض ؾبظهبًی قفبفیت تبثیط) هؿیط ضطیت .4جديل 

متغیر 

 پیص بیه
 متغیر مالک

 میبوگیه مربعبت p (ضریب مسیر )

 فٌبٍضی

 اعالػبت
 465/0 002/0 45/0 قفبفیت ؾبظهبًی

 

 
 زض گبم زٍم ؾبذتبضی هؼبزالت ؾبظی هسل .2ومًدار

 

 ازاضی ؾالهت ثط ؾبظهبًی قفبفیت: گفت تَاى هی  P<05/0 احتوبل ؾغح ٍ 49/0 هؿیط ضطیت ثِ تَخِ ّوچٌیي ثب

 . یبفت ذَاّس ثْجَز ازاضی ؾالهت ؾبظهبًی، قفبفیت تمَیت ثب یؼٌی زاضز، هؼٌبزاضی تبثیط

 (ازاضی ؾالهت افعایف زض ؾبظهبًی قفبفیت تبثیط) هؿیط ضطیت .5 جديل

 میبوگیه مربعبت p (ضریب مسیر ) متغیر مالک متغیر پیص بیه

 624/0 000/0 49/0 ازاضی ؾالهت قفبفیت ؾبظهبًی

 

( ازاضی ؾالهت) هالن ثب( ؾبظهبًی قفبفیت) گط هیبًدی ثیي ّوجؿتگی گبم ؾَهیي ثطای هؿیط ضطیت ًیع ظیط ًوَزاض زض

 .اؾت قسُ زازُ ًكبى

 
 زض گبم ؾَم ؾبذتبضی هؼبزالت ؾبظی هسل .3 ومًدار

 

 ؾِ ّط ثطای آهسُ زؾت ثِ زاضی هؼٌی ؾغح وِ زاقت اظْبض تَاى هی اٍل گبم ؾِ ثطای آهسُ زؾت ثِ ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 هالن ثب گط هیبًدی ٍ فطضی گط هیبًدی ثب ثیي پیف هالن، ثب ثیي پیف ثیي ضٍاثظ پؽ ثبقس هی 05/0 اظ ووتط ًوَزاض

 فٌبٍضی تبثیط ثط ؾبظهبًی قفبفیت گط هیبًدی اثط گبم آذطیي زض تَاى هی ًتبیح ثِ تَخِ ثب ٍ گیطز هی لطاض تبییس هَضز

 .زاز لطاض ؾٌدف هَضز ضا ؾبظهبًی ؾالهت زض اعالػبت

 ضطایت هؿیط )هتغیط هالن: وبضآفطیٌی ؾبظهبًی( .6جديل 

 P (ضریب مسیر ) متغیر مالک متغیر پیص بیه

 p <0.01 21/0 ؾبظهبًی قفبفیت فٌبٍضی اعالػبت

 

. وٌس هی آظهَى ضا ؾبظهبًی ؾالهت زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط زض ؾبظهبًی قفبفیت گطی هیبًدی پػٍّف ایي انلی فطضیِ

 تبثیط زض ؾبظهبًی قفبفیت: گفت تَاى هی ،(6 خسٍل) ثبقس هی P<05/0 ػسز ٍ 21/0 هؿیط ضطیت ثِ تَخِ ثب ثٌبثطایي

 .زاضز ضا هیبًدی ًمف ؾبظهبًی ؾالهت زض اعالػبت فٌبٍضی

 ًكبى ضا ؾبظهبًی قفبفیت گطی هیبًدی ًمف ثب ؾبذتبضی هؼبزالت ؾبظی هسل ضٍـ ثِ فطضیِ آظهَى ًتبیح 4 ًوَزاض

 . زٌّس هی
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 ثب ًمف هیبًدی گطی قفبفیت ؾبظهبًی ؾبذتبضی هؼبزالت ؾبظی هسل. 4 ومًدار

 

  گیری بحث ي وتیجٍ 
 ٍ زاضز زاضی هؼٌی تبثیط ازاضی ؾالهت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی وِ گطفت ًتیدِ تَاى هی آهسُ ثسؾت ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 [،7] تَولی ٍ ػجسالْی [،4] ّوىبضاى ٍ قطیفی [ ،8پیىطی] ٍ وجیطی تحمیك ًتبیح ثب فطضیِ ایي زض آهسُ ثسؾت ًتیدِ

 .ثبقس هی ّوؿَ [3] ّوىبضاى ٍ هطازی [،9] ذبًی اؾوبػیلی ٍ هٌظطی

 تمَیت ٍ ازاضی فؿبز وبّف ٍ قفبفیت افعایف هَخت وكَضّب زض الىتطًٍیه زٍلت ثطاؾبؼ هغبلؼبت اًدبم گطفتِ، تَؾؼِ

 ٍ زاض هؼٌی تبثیط هؤیس ًیع [3] ّوىبضاى ٍ هطازی ّبی یبفتِ. [ 7گطزز ] هی زٍلت الساهبت ٍ فؼبلیتْب زض ؾبظهبًی ؾالهت

 ثٌیبزیي تحَل زچبض ثكط ظًسگی اثؼبز توبم اعالػبت، فٌبٍضی گؿتطـ ثب .ثَز ؾبظهبًی ؾالهت زض عالػبت فٌبٍضی هثجت

 قبیس. زاضز ازاهِ ّوچٌبى ضًٍس ایي ٍ اؾت زازُ لطاض وبهل زگطزیؿی یه خطیبى زض ضا وًٌَی زًیبی وِ عَضی ثِ قسُ،

 ضٍاثظ زض اذتالل ثطٍظ هَخت ؾىَى ٍ ًساضز ضا تحَل ایي اًتربة اظ غیط چبضّبی ضاُ نٌؼتی زًیبی وِ گفت ثتَاى

 عطیك اظ تَاًس هی اعالػبت فٌبٍضی. قس ذَاّس الولل ثیي ضٍاثظ زض حتی ٍ خبهؼِ یه افطاز التهبزی ٍ ؾیبؾی اختوبػی،

 ٍ زٍلت وبضوٌبى ثیي ضٍاثظ ثْجَز فبؾس، ضفتبضّبی ثبلمَُ وبّف گطا، انالح ّبی عطح تمَیت ذَة، حىَهت اضتمبء

 ٍ ًظبضت ّوچٌیي ٍ زٍلت ّبی فؼبلیت ثِ ًؿجت قْطًٍساى پیگیطی اهىبى زٍلتی، همبهبت گَیی پبؾد افعایف قْطًٍساى،

 فٌبٍضی ٍ اعالػبت ثبلمَُ اثطات [،10] ّوىبضاى ٍ ثطتَت  [.6] زّس افعایف ضا ازاضی ؾالهت ، وبضوٌبى ضفتبض ثْتط وٌتطل

 قفبفیت زضثبضُ فطٌّگی ّبی ًگطـ ضٍی ضا اختوبػی ّبی ضؾبًِ ٍ الىتطًٍیه زٍلت ٍیػُ ثِ اضتجبعبت ٍ اعالػبت ّبی

 .قَز هی فبؾس ضفتبضّبی لغغ ٍ ثبظ خَی ایدبز ؾجت اضتجبعبت ٍ اعالػبت ّبی فٌبٍضی وِ زاز ًكبى ًتبیح. وطزًس وكف

 وبّف زض ایٌتطًت ًمف ثطضؾی ثِ ثَز، پَیب ّبی زازُ تبثلَیی هسل اؾبؼ ثط وِ پػٍّكی زض [،11] ّوىبضاى ٍ لیَ چی

 تَخِ لبثل اهب اؾت، زاض هؼٌی آهبضی ًظط اظ فؿبز وبّف ثط ایٌتطًت تإثیط وِ زاز ًكبى آًْب پػٍّف ًتبیح. پطزاذتٌس فؿبز

 . ثَز فؿبز وبّف زض ایٌتطًت تَاًبیی اظ حبوی تدطثی ّبی یبفتِ. ًیؿت

 ثهَضت ؾبظهبًی، قفبفیت افعایف زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط زاضی هؼٌی ؾغح وِ قس هكرم حبنلِ، ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 ٍ ثطتَت [،7] تَولی ٍ ػجسالْی لجیل اظ هغبلؼبتی ًتبیح ثب حبنلِ ًتیدِ ( وPِ<05/0) ثبقس هی زاض هؼٌی ٍ هثجت

 قفبفؿبظی افعایف ٍ الىتطًٍیه زٍلت تَؾؼِ افعایف ٍ اؾتمطاض وِ زّس هی ًكبى ٍ زاضز ّوپَقبًی [10] ّوىبضاى

 هرتلف خَاهغ زض ازضای فؿبز ثطای ضا گًَبگًَی زالیل  زاضًس زاضی هؼٌی ضاثغِ یىسیگط ثب ؾبظهبًی ٍ زٍلتی فؼبلیتْبی

 اؾتَاض ثبٍضّبی ٍخَز ػسم ٍ فطٌّگی فمط ّب، ؾبظهبى وبضوٌبى زضآهسی ّبی ًبثؿبهبًی ٍ التهبزی فمط. اًس ثطقوطزُ

 اهب. اؾت ثَزُ ازاضی فؿبز ثطٍظ انلی زالیل ظهطُ اظ هؤثط وٌتطلی ّبی ًظبم ٍ ثبظزاضًسُ همطضات ٍ لَاًیي ًجَز ٍ اذاللی

 ّبی قیَُ هؤثطتطیي ٍ ثْتطیي اظ یىی ازاضی ؾبذتبض ٍ هحیظ ؾبظی قفبف ٍ آلَز اثْبم ٍ تبضیه فضبی اظ ذطٍج قبیس

 [.12] ثبقس ازاضی فؿبز ثب هجبضظُ
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 ّبی یبفتِ ثب ًتیدِ ایي ٍ زاضز ازاضی ؾالهت افعایف زض زاضی هؼٌی تبثیط ؾبظهبًی قفبفیت پػٍّف ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 عطیك اظ ضلبثت افعایف ثب قفبفیت، .ثبقس هی [ ّوؿ14َ] ّوىبضاى ٍ نبلحی [ 13ٍ] ػظیوی ٍ زضٍیف لجیل اظ هغبلؼبتی

 وبّف ثط هثجت تإثیطی قفبفیت، ایي وِ ٍ [15قَز ] هی ازاضی ؾالهت افعایف ؾجت زٍلتـی ثركْـبی زض قفبفیت

 .[16قَز ] هی ضقَُ وبّف هَخت وـِ تطتیت ثسیي زاضز؛ ازاضی فؿبز

 ثب ًتیدِ ایي. زاضز هیبًدی ًمف ؾبظهبًی ؾالهت زض اعالػبت فٌبٍضی تبثیط زض ؾبظهبًی قفبفیت پػٍّف ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 هی ّوؿَ [4] ّوىبضاى ٍ قطیفی [ 7ٍ] تَولی ٍ [، ػجسالْی17ًػاز ] ؾلغبًی لجیل پَضویبًی ٍ اظ هغبلؼبتی ّبی یبفتِ

 ٍ اػتوبز اضتمبء ٍ پبؾرگَیی ثْجَز اعالػبت، قفبفیت وِ زازًس ًكبى ذَز هغبلؼِ زض ،[17] ًػاز ؾلغبًی ٍ پَضویبًی .ثبقس

 ضاثغِ ازاضی فؿبز وبّف ثب الىتطًٍیه ثبًىساضی ذسهبت ٍ وبهپیَتط فىؽ، ٍ تلفي قبهل اعالػبت فٌبٍضی اظ ًبقی زضؾتی

 ٍ اػتوبز اضتمبء ٍ گَیی پبؾد ثْجَز اعالػبت، قفبفیت وِ زازًس ًكبى ًیع [4] ّوىبضاى ٍ قطیفی. زاضز هؿتمین ٍ هؼٌبزاض

 ضاثغِ ازاضی فؿبز وبّف ثب الىتطًٍیه ثبًىساضی ذسهبت ٍ وبهپیَتط فىؽ، ٍ تلفي قبهل اعالػبت فٌبٍضی اظ ًبقی زضؾتی

 افعایف ثبػث ؾبظهبًی، قفبفیت زض تبثیط ثب اعالػبت فٌبٍضی آهسُ ثسؾت ًتبیح ثطاؾبؼ ثٌبثطایي .زاضز هؿتمین ٍ زاض هؼٌی

 ًَیي ّبی ظیطؾبذت گؿتطـ ٍ تمَیت ثب وِ قَز هی تَنیِ اضقس هؿئَالى ٍ هسیطاى ثِ لصا. قَز هی ازاضی ؾالهت

 پیكطفتِ وكَضّبی تدطثیبت ثِ تَخِ ثب الىتطًٍیه ؾبهبًِ اضتمب ٍ هربثطاتی ٍ اضتجبعی ّبی قجىِ تَؾؼِ اعالػبت، فٌبٍضی

 .ثپطزاظًس

 

 مراجعي مىببع 
 هتغیط هیبًدی ًمف تجییي ثب ؾبظهبًی ػولىطز ثط اعالػبت فٌبٍضی تإثیط ، ثطضؾی1394اهبهی، ل ٍ ًوبهیبى، ف،  [1]
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